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Antwoorden op de tientallen chat-

vragen 
Op het youtube kanaal van Red de Keer kunt u per spreker ingedeeld de 

opnames bekijken. Klik  daarvoor op de knop "VIDEO'S". 

Omdat bijna 300 mensen ingeschreven waren, was rechtstreekse 

vraagstelling uitgesloten. Daarom stelden tientallen deelnemers stelden 

hun vraag in de chatfunctie. Red de Keer groepeerde en herformuleerde de 

vragen per deelthema en legde ze voor aan de eerste spreker, Ir. Gerard 

Stalenhoef. Hij is op het departement Omgeving verantwoordelijk voor het 

ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal), maar sprak ook namens de 

ministers van Economie en van Mobiliteit.  

Begin april kregen we zijn antwoorden, die we hieronder publiceren. 

Telkens eerst de vraag, dan het antwoord van Gerard Stalenhoef die dus 

spreekt namens de overheid, en tot slot ook onze eigen kanttekening of 

gevolgtrekking. Een hele boterham, soms met vakjargon, vaak ook zeer 

nuttig en leerzaam. 

  

I  Algemene vragen 
• Als het ENA het gevolg is van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen), wat dan met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (dat het RSV 

gaat vervangen): wat staat dáár in over het ENA? 

• Hoe rijmt dit ENA-plan met de verplichting (voor burgers maar ook voor 

overheden!) van de betonstop/bouwshift? 

https://www.youtube.com/channel/UC_12T3DS1Qu5arFe9rlQ8dg/search


Antwoord 1 en 2:  Dit planningsproces geeft uitvoering aan het huidig 

Vlaams ruimtelijk beleid. Op dit ogenblik geldt het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen (2011) als het ruimtelijk beleid. In de huidige regelgeving VCRO 

(= Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) wordt reeds het ruimtelijk 

beleidsplan vermeld als planningsinstrument. Dat bestaat uit een 

strategische visie en een of meer beleidskaders die samen het kader 

aangeven voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) zal in de plaats treden van het 

RSV op moment dat het is goedgekeurd en beslist is over de bijhorende 

beleidskaders die dan voor een deel of voor geheel het RSV vervangt. Op 

18.07.2018 heeft de Vlaamse Regering een strategische visie BRV 

goedgekeurd. Deze beslissing heeft echter geen juridisch gevolg, maar 

geeft voor de Vlaamse overheid indicatieve – dus bijkomende – 

doelstellingen die bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid kunnen 

worden gehanteerd. Overigens worden ook in het BRV naast de bouwshift 

doelen gesteld rond de belangrijkste economische gebieden in Vlaanderen 

waaronder ook het ENA en gelden de plannen en beslissingen van de 

Vlaamse Regering die over het ENA zijn genomen, zoals deze van 

17.07.2015 en van 18.12.2020. 

• Wat houdt de leidingenstraat naar Ruhrgebied in? Waar vinden we 

meer uitleg over de impact?  

Antwoord: De Vlaamse Regering wenst in kader van de uitvoering van het 

ENA-programma een reservatiestrook voor een ondergrondse leidingstraat 

in te richten tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met 

Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied (zie beslissing 

Vlaamse Regering van 17 juli 2015). Een leidingstraat is een zone waarin 

pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd. Om dit mogelijk te 

maken moet er een overdruk ‘reservatiestrook’ op het gewestplan komen 

(geen herbestemming) en hiervoor is de opmaak van een ruimtelijk 

uitvoeringsplan (RUP) nodig. De procedure voor een RUP verloopt in 

verschillende stappen. Eén van de eerste stappen is de opmaak van een 

startnota, waarin het doel van de leidingstraat wordt toegelicht, waarin de 

mogelijke tracés voor de leidingstraat worden vermeld alsook de te 

onderzoeken impact van de leidingstraat op de omgeving. De startnota van 

het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr ligt momenteel van 2 maart 2021 

tot 30 april 2021 ter inzage. Op 25 en 30 maart en op 6 maart wordt er een 

infomoment voorzien.   

Alle informatie hierover:  

Onderzoek naar de potenties van de leidingstraat Antwerpen - Ruhr 

(vlaanderen.be)  

GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen) - Departement Omgeving 

(vlaanderen.be) 

Red de Keer: zie ook ons bericht hierover 

• Zijn er detailplannen beschikbaar met straatnamen enz. zichtbaar voor 

ENA Wommelgem/Ranst? 

https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/230108
https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/230108
https://www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-Antwerpen-Ruhr
https://www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-Antwerpen-Ruhr


Antwoord: Er werden nog geen gedetailleerde plannen opgemaakt, wel 

een ruwe afbakening van de verschillende deelprojecten. 

Voorlopig wordt gesproken over een ‘zoekzone’ zoals op de kaart is 

weergegeven. Deze kaart is in de presentatie van 25 februari 2021 

opgenomen. 

 Red de Keer: we zijn al zestien jaar “zoekzone”, wat erg oncomfortabel is, 

voor sommigen zelfs ondraaglijk. Moeten we nu begrijpen dat we nog 

lange tijd “zoekzone” gaan blijven ook? Wanneer komt er duidelijkheid, 

eventueel afbakening, welke stukken wel en welke niet? Of, liefst van al, 

een volledige schrapping natuurlijk. Zie volgende vraag! 

• Is er enige kans dat het ENA er helemaal NIET komt, na voortschrijdend 

inzicht in het beleid, gezien in het kader van het veranderend tijdsgewricht 

waar wij in leven (en dito draagvlak): klimaat, beton, stikstof, inzicht dat 

het beoogde soort bedrijven eigenlijk beter in de haven zelf thuishoort? Of 

is alles al beslist? 

Antwoord: Op dit ogenblik (op 18 december 2020) heeft de Vlaamse 

Regering beslist om verder te gaan met het onderzoek en de stappen voor 

een bedrijventerrein op de Lage Keer, als één van de deelprojecten in het 

gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst. De relatie met de haven zal 

uiteraard tevens worden nagegaan. Afhankelijk van de resultaten en de 

voorwaarden, bijvoorbeeld op vlak van ontsluiting, zal de Vlaamse Regering 

opnieuw beslissen.  

Red de Keer: Er is beslist “verder te gaan”, maar er kan ook “opnieuw 

beslist worden”. Is dit een strohalm om de Keer toch te vrijwaren, na 

resultaten van nieuwe studies en “stappen”? 

• Hebben de lokale besturen ook maar énige inspraak? Of moeten zij 

braaf toekijken? 

Antwoord: De lokale besturen worden zoals ook in het verleden als 

partners betrokken in het planningsproces met oog op een maximale 

afstemming en coördinatie, ook met de lokale plannen. Het is wel de 

Vlaamse Regering die hierover zal beslissen. 

Red de Keer: Nochtans vielen beide lokale besturen, de gemeenten 

Wommelgem en Ranst, volkomen uit de lucht bij het grote besluit van 18 

december 2020 van drie ministers en een minister-president. Zij werden in 

geen enkel opzicht betrokken, en zelfs niet verwittigd, ook niet 

“binnenskamers”.   

• Zwaaikom: waar vinden we meer uitleg over de plannen van 

wateropslag ipv industrie? 

Antwoord: In de beslissing van 18.12.2020 wordt gemeld dat Water-Link 

heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn om een spaarbekken te realiseren 

te Oelegem, indien hier geen bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Wat dit 

concreet kan betekenen zal nu in de komende periode verder worden 



bekeken. Op dit ogenblik is hierover nog geen bijkomende informatie 

beschikbaar. 

Red de Keer: Interessant artikel hierover: “Zwaaikom verandert in 

spaarbekken tegen 2028”, in het Nieuwsblad 1 april  

 

II  Mobiliteit 
• Het dossier “Oostelijke verbinding” brengt in dit “complex project” een 

pak meer (snel)wegen met zich. Is dát dan de goede insteek voor 'alles wat 

met mobiliteit te maken heeft’? 

Antwoord: De insteek van het complex project gaat breder. Er wordt in het 

geïntegreerd onderzoek afgestemd op andere modi zoals een 

hoogwaardige openbaar vervoersas en fietssnelwegen. Omdat voor de 

realisatie geen herbestemming noodzakelijk is, heeft het weinig 

meerwaarde om deze procedureel in het complex project in te passen. 

Maar gezien het complex project onderdeel is van het Toekomstverbond 

en de modal shift 50/50 één van de pijlers is daarvan, dient het complex 

project zich ook in te passen in die doelstelling. En wordt er zeker gestreefd 

om verbeteringen inzake de andere modi versneld te realiseren. 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210331_94881923


Red de Keer: Die 50/50 modal shift uit het Toekomstverbond betekent: nog 

maar max. 50% verplaatsingen met de wagen en minstens 50% met andere 

vervoersmiddelen: fiets, trein, tram, bus, taxi, deelsystemen, waterbus, 

verplaatsingen te voet,… Die modal shift geldt dus ook voor ons complex 

project, dat zich daar “in moet passen”, vernemen we dus. Dat is 

onmogelijk te combineren met een zoveel extra verkeer meebrengend 

project. 

Het Toekomstverbond houdt ook plannen in voor een beperking van het 

vrachtvervoer over de weg, ook een “shift”, en dan denkt de regering 

vooral aan het Albertkanaal. Red de Keer gelooft in dit verband geenszins 

het argument van de regering dat watergebonden bedrijven op “ons” ENA 

mee zullen zorgen voor die shift in het vrachtvervoer – lees: minder 

vrachtwagens op de baan. Behalve die paar kavels die aan het kanaal liggen 

(de geitenboerderij en omliggende), geldt dit argument niet voor alle 

geplande bedrijven dieper “landinwaarts” op de Keer (tussen Keerbaan en 

snelweg). Kijk naar het slechte voorbeeld van de kmo-zone Ter Straten die 

ook gelegen is aan het kanaal: één en al wegverkeer, en slechts één of met 

wat goede wil twee watergebonden bedrijven. 

• Hoe breed zal de verbreding tot 2x5 rijstroken plus leidingstraat plus 

tweede spoorontsluiting in totaal zijn? 

Antwoord: De afstemming van al die infrastructuurprojecten (in potentieel 

een zelfde zone) is een belangrijke opgave van het complex project en de 

lopende processen zoals de Leidingstraat of de tweede spoorontsluiting. 

Tijdens het geïntegreerd onderzoek en bij de verschillende processen zal 

de breedte van zo’n infrastructuurstrook (en de impact ervan op de 

omgeving) mee in beeld gebracht worden. Via de publieke raadpleging 

(voorjaar 2022) hebben alle burgers ook de mogelijkheid in te spreken op 

het geïntegreerd onderzoek. 

Red de Keer: Dat wordt een belangrijke fase: een publieke raadpleging, 

voorjaar 2022, over met het ENA verbonden mobiliteitsprojecten. 

Weliswaar dus niet over het ENA zelf, maar de vijfde rijstrook zou wel 

uitsluitend voor het ENA worden aangelegd. Allen daarheen, dan! 

• Zouden we niet beter eerst de beschikbare ruimte gebruiken op de 

bestaande bedrijventerreinen? En alle bedrijventerreinen vlot bereikbaar 

maken met openbaar vervoer? 

Antwoord: Voor het gebruik van ruimte op de bestaande 

bedrijventerreinen – zie antwoorden bij “Deel IV. Economie”.  

Het openbaar vervoer komt verder aan bod in het kader van het Routeplan 

2030, en is niet een specifiek onderdeel van het geïntegreerd onderzoek 

van het complex project. 

• Dit stuk E34/E313 is het drukste in de Antwerpse regio. Het al zo drukke 

Rondpunt van Wommelgem, de toekomstige A102, de ontsluiting van het 

ENA en de splitsing van twee hoofdwegen (E313/E34) volgen elkaar op zeer 



korte afstand. Is dat niet om moeilijkheden vragen i.v.m. verweving van 

verkeersstromen? 

Hoe spoort dat met internationale minimumafstanden tussen op/afritten? 

Antwoord: Het RSV (zie deel I vraag 1) gaf een kader aan voor de afstand 

tussen verschillende op- en afritten. In het geïntegreerd onderzoek, en met 

name het mobiliteitsonderzoek van de MER (milieueffectenrapport), zal de 

werking van de snelweginfrastructuur (bv inzake capaciteit, 

verkeersveiligheid,…) onderzocht worden door MER-deskundigen. 

Red de Keer: Dit blijft een belangrijke hefboom voor de Keer. En als 

daarnaast het RSV binnenkort wettelijk wordt vervangen (zie I. 1), hoe gaan 

die afstandsnormen tussen opeenvolgende op/afritten dan 

behouden/aangepast worden? Dat moet ook goed opgevolgd worden. 

• Voorgaande studies waren negatief. Wat is er veranderd? 

+ Vroeger sprak men van een gesloten circuit voor het ENA-verkeer. Hoe 

staat het hiermee?  

+ Volgens Tactische E313: wegvak Antwerpen-Oost-Wommelgem verwerkt 

tot 150.000 voertuigen per dag. Het rondpunt Wommelgem 1300/uur. In 

de kennisgeving van het plan/Mer - De Keer: 11.539 vrachtbewegingen per 

dag. Persoonswagens 2746.  En dan de A102. Komt er een nieuwe 

verkeerssimulatie hieromtrent met huidige cijfers? 

Antwoord: Zie antwoord vraag 4 voor de verkeerssimulatie. De voorstellen 

(principes) die in het verleden werden aangehaald voor een gescheiden 

circuit vrachtverkeer / personenverkeer blijven een vertrekpunt bij de 

verdere onderzoeken. 

   

 

III  Natuur- en milieu-impact 



• Betekent de aanduiding "zoekzone" (voor Groenpool) dat er nergens 

anders binnen het ENA Keer-project nog kan/mag/zal worden gezocht naar 

groen? 

Antwoord: Nee zeker niet. De Groenpool is een afzonderlijk project binnen 

het gebiedsprogramma, maar daarnaast zijn er ook andere open 

ruimtegebieden. Voor verschillende van die gebieden (bijvoorbeeld 

Zuidrand Antwerpen, Schijnvallei,….) zijn er reeds andere lopende 

projecten. 

Red de Keer: De vraag was wellicht anders bedoeld: “kan/mag/zal gezocht 

worden naar groen binnen onze 200ha ENA-zoekzone”, was denkelijk de 

vraag, en hierop is geen antwoord gekomen.  

Groenpool is een zeer lijvige en gedetailleerde studie om natuur te 

behouden en te ontwikkelen in onze regio, maar dan wel vooral in de wijde 

kring ROND de Keer en niet OP de Keer. Bevat veel waardevolle voorstellen 

en plannen, maar is voor de Keer zelf van geen waarde. De waarde van de 

groene open ruimte en natuur op de Keer wordt niet erkend, laat staan 

beschermd en ontwikkeld. Het dossier Groenpool vindt u HIER.  Velen 

beschouwen Groenpool vooral als een doekje voor het bloeden van de 

grote wonde die het ENA op de Keer zou betekenen. 

• Als je ecologische verbindingen en natuur wil vrijwaren en vergroten, 

kan je dat dan niet doen op de Keer zelf en het ENA schrappen? 

 Antwoord: In de ruimtelijke ordening moeten steeds evenwichten worden 

gezocht op basis van de ruimtelijke structuur, kenmerken en 

mogelijkheden voor verschillende functies. Economische en ecologische 

doelen zullen met andere woorden in de verdere planning beide aan bod 

komen. 

Red de Keer: Dat evenwicht is in de huidige ENA-plannen duidelijk zoek. 

Maar wie weet kan de balans nog hersteld worden. 

 • Actieplannen zoals het burgemeestersconvenant, de EU- green deal, ..: 

de CO2-uitstoot moet naar beneden. Hoe gaat men dat realiseren in 

Wommelgem en Ranst als al een groot deel van de uitstoot van verkeer en 

industrie komt, en het ENA-plan dat alleen nog gaat verergeren? 

 Antwoord: Het is de bedoeling in de regio om de zogenaamde modal split 

(=verdeling van het goederenvervoer over verschillende transportmodi) te 

realiseren en door een doordachte ruimtelijke ordening, een verbetering 

van het klimaat. Watergebonden bedrijven, spoorweginfrastructuur of 

leidingstraat dragen daar onder meer toe bij, en zullen het aandeel 

wegverkeer mee helpen verkleinen. 

Red de Keer: Doordachte ruimtelijke ordening “die het klimaat gaat 

verbeteren” … “het aandeel wegverkeer zal verkleinen”… allemaal door 

méér industrie die méér verkeer meebrengt? En bijna 200 ha industrie 

tussen snelweg en Keerbaan die NIET aan het Albertkanaal grenst: is dát te 

https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/229982/17022_GP_eindrapport_bijlage123.pdf?sequence=1&isAllowed=y


rijmen met watergebonden bedrijven? (zie ook opmerking bij punt II vraag 

1). 

 • Corona heeft ons geleerd: er zijn te weinig parken, groen, ….voor al die 

wandelaars. Komt er een kosten/batenanalyse met berekening van de 

waarde van te verdwijnen openruimte/rustgebied? 

 Antwoord: Een MKBA is op dit ogenblik nog niet voorzien. 

 Red de Keer: Misschien kunnen wij voorbeelden proberen zoeken van 

economische kosten-batenanalyses die wél zijn toegepast in gelijkaardige 

projecten (evt. in buitenland)? Trouwens: professor economie Piet 

Virenque (UFSIA) was hierin een voorloper, toen hij in “de jaren stillekes” 

hier sterk voor pleitte tijdens de planning van het Duwvaarkanaal, waar 

men eerst ook géén oog had voor de kosten van het verlies aan natuur, 

openruimte, zuivere lucht, rust ... Zulke studies moeten toch bestaan?  

• Hoe rijmt dit met de te verwachten zware juridische problemen met 

Europese normen voor stikstof-uitstoot bij aanleg wegen, uitstoot van nog 

meer verkeer, uitstoot nog meer industrie? 

 Antwoord: Dit wordt momenteel door de Vlaamse Regering bekeken. 

 Red de keer: Samen met het toegenomen inzicht in het belang van de 

klimaatwijziging en de noodzaak van maatregelen, speelt ook de 

stikstofproblematiek een steeds grotere rol, die het draagvlak voor het 

behoud van de Keer als belangrijke open groene ruimte steeds meer 

versterkt. 

 • Wat met de beverpopulatie bij de zwaaikom? 

Antwoord: In het toekomstige (maar ook reeds gevoerde) milieuonderzoek 

zal aandacht worden besteed aan de verschillende flora en fauna in het 

gebied. 

  

IV  Economie 
• Waarom die studie door VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen 

) en niet door een onafhankelijk studiebureau? 

Antwoord: Het Agentschap Innoveren en Ondernemen coördineert 

weliswaar het studietraject met betrekking tot de toekomstige 

economische invulling van het programmagebied Wommelgem-Ranst, 

maar zal tijdens deze periode ook breed afstemmen met andere 

belanghebbenden en experts in het vakgebied. Bovendien zullen delen van 

het studietraject allicht ook uitbesteed worden aan een studiebureau. 

Red de Keer: De regering laat het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en 

Ondernemen) onderzoeken of aan dit soort bedrijven (vooral overslag) nog 

veel nood is, en zo ja: waar die dan het beste komen: op de Keer en of in de 



haven zelf. Red de Keer zal dit kort op de bal opvolgen wie daar wat gaat 

onderzoeken. 

• Welk gewicht zal aan het resultaat van VLAIO studie worden 

toegekend? 

Antwoord: Het studietraject door het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen vormt een van de drie sporen binnen het gehele 

gebiedsprogramma, de andere twee zijn ‘mobiliteit’ en ‘open ruimte’ 

(Groenpool Antwerpen). De resultaten van het studietraject zullen na 

oplevering in een brede afweging meegenomen worden, cf. de procedures 

rond een ruimtelijk planningsinitiatief. 

• Economische ontwikkeling, hetgeen de overheidsdoelstelling is: dat kan 

op de Keer toch ook ánders ingevuld worden: plattelandsontwikkeling, 

wandeltoerisme, samentuinen, lokale economie. Economie is meer dan 

alleen maar containertrafiek... Die “andere” economie (anders dan de hier 

op het ENA beoogde overslagcapaciteit) brengt net wél toegevoegde 

waarde voort, en net minder externe kosten. Dat zeggen ook eminente 

economische specialisten zoals Geert Noels.  Gaat VLAIO dat ook 

onderzoeken: of hier eigenlijk wel nood aan is, en zo ja: waar dan? 

 Antwoord: Het Agentschap Innoveren en Ondernemen vertrekt van een 

samenhangende visie op werklocaties voor verweefbare bedrijvigheid, 

zoveel als mogelijk te integreren in het woonwerkweefsel enerzijds en 

ruimte voor niet-verweefbare bedrijvigheid. Dit gebied komt in aanmerking 

voor verschillende types van niet-verweefbare bedrijvigheid. Tijdens het 

voorgestelde studietraject zal geanalyseerd worden hoe groot de 

behoeften zijn van deze verschillende types van bedrijven op schaal van de 

Antwerpse subregio enerzijds en de mogelijkheden van  het gebied 

anderzijds om vast te stellen welke combinaties mogelijk zijn, in functie van 

een optimale invulling van het programmagebied. 

Red de Keer: Dit is geen echt antwoord op de vraag. Of die “andere” 

economie waar wij aan denken ook door VLAIO zal bekeken worden valt 

sterk te betwijfelen. Het lijkt erop dat de Keer voorbestemd is om die 

zogenaamde niet-verweefbare bedrijvigheid te moeten “verwelkomen”. 

Aan ons om te tonen dat de Keer beter kan dienen voor een ander soort 

economie. 

• Hoeveel ha industriezone ligt in het havengebied zelf die in aanmerking 

komen voor diezelfde activiteiten als deze welke op het ENA Wommelgem-

Ranst gepland zijn? 

Antwoord: De invulling en het beheer van de gronden in de Antwerpse 

haven is een bevoegdheid van het havenbedrijf Antwerpen. Of, en in welke 

mate er mogelijkheden zijn tussen het projectgebied en het havengebied 

zal onderdeel uitmaken van het uit te voeren onderzoekstraject. in dit 

kader zal mede met het havenbedrijf overleg gevoerd worden. 



Red de Keer: Er gaat tenminste “overleg” met de haven zijn. Overigens 

verrassend om niet te zeggen onvoorstelbaar dat onze regering op de Keer 

studies kan verrichten, plannen maken en uitvoeren, maar dat diezelfde 

regering in de haven blijkbaar niet die bevoegdheid heeft. 


